PRZEGLkD RYNKU

Kolorowe
fot. Wienerberger

szaty domu

Elewacje
Emilia Rosïaniec

Elewacja powinna
chroniÊ budynek
przed szkodliwymi
czynnikami
zewnÚtrznymi.
Duĝe znaczenie
ma dla nas
teĝ jej wyglÈd,
ale nie warto go
przedkïadaÊ nad
walory uĝytkowe!

Elewacje, czyli wykoñczenia Ăcian zewnÚtrznych, wykonuje siÚ kilkoma sposobami:
nakïadane, czyli tynki, które stosuje siÚ na Ăcianach jedno-, dwu- oraz trójwarstwowych;
murowane, zalicza siÚ do nich wszelkie cegïy elewacyjne, uĝywane jako wykoñczenie
Ăcian trójwarstwowych;
mocowane na klej, tj. pïytki elewacyjne, które moĝna ukïadaÊ na róĝnych podïoĝach;
mocowane na ruszcie, to po prostu okïadziny elewacyjne, stosowane najczÚĂciej jako wykoñczenie docieplanych Ăcian juĝ istniejÈcych domów.

Tynki
Dobry tynk powinien byÊ ïatwo zmywalny, nie przyciÈgaÊ brudu i kurzu oraz dawaÊ siÚ
ïatwo odĂwieĝaÊ przez malowanie lub szpachlowanie cienkÈ warstwÈ – taki tynk moĝe
sïuĝyÊ nawet 100 lat. Jego rodzaj powinno siÚ dobieraÊ do rodzaju powierzchni, na jakiej
bÚdzie ukïadany: inne tynki stosuje siÚ bezpoĂrednio na murze, inne – na izolacji
termicznej. W pierwszym wypadku bÚdÈ to grube tynki trójwarstwowe, w drugim zaĂ
– cienkowarstwowe.
Obecnie coraz czÚĂciej stosuje siÚ nowoczesne gotowe mieszanki tynkarskie, których
skïad jest precyzyjnie dobierany i zawiera sprawdzone oraz pewne surowce. Zazwyczaj tynki przygotowywane na budowie – czyli tynki tradycyjne – skïadajÈ siÚ z trzech warstw:
obrzutki (3–5 mm), narzutu (10–15 mm) oraz tynku ozdobnego bÈdě gïadzi. Czasem zamiast obrzutki zagruntowuje siÚ powierzchniÚ przez wykonanie tzw. warstwy kontaktowej.
Tynki tradycyjne, cementowo-wapienne moĝna kïaĂÊ na wiÚkszoĂci Ăcian zewnÚtrznych,
cementowe zaĂ tam, gdzie mur ma kontakt z wodÈ lub wilgociÈ (Ăciany piwnic,
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PrzeglÈd rynku

Kiedy i jak nakïadaÊ tynki?
Temperatura najodpowiedniejsza do robót
tynkarskich na zewnÈtrz to 15–20°C.
Poniĝej 5°C tynk przestaje wiÈzaÊ, a powyĝej 20°C zaczyna wysychaÊ. Dlatego przy
temperaturze powyĝej 20°C tynkowane Ăciany trzeba osïaniaÊ od sïoñca i zwilĝaÊ.
Bardzo niekorzystny dla prac tynkarskich
jest ciepïy wiatr, bo wysusza zaprawÚ znacznie szybciej niĝ sïoñce.
Tynki cienkowarstwowe. Prace tynkarskie powinna wykonywaÊ ekipa co najmniej
trzyosobowa, aby wszystkie etapy nakïadania mogïy przebiegaÊ bez przerw: nadawanie
Ăwieĝo uïoĝonym tynkom faktury powinno
siÚ odbywaÊ przed ich wyschniÚciem.
Tynki trójwarstwowe. Tych tynków dotyczy inna zasada. Po naïoĝeniu kaĝdej warstwy
trzeba zachowaÊ tzw. przerwÚ technologicz-
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nÈ – aby kaĝda warstwa zwiÈzaïa siÚ z podïoĝem i caïkowicie wyschïa. Kolejne warstwy
ukïada siÚ najpóěniej w ciÈgu 2–3 dni.

Cegïy elewacyjne

fot. Quick-Mix

a

b
Nakïadanie tynku za pomocÈ agregatu (a)
i rÚcznie (b)

a

b

fot. Quick-Mix

cokoïy). Wymienione rodzaje to tynki
grubowarstwowe.
Innym typem tynków sÈ cienkowarstwowe – znacznie ïatwiejsze w wykonaniu.
Nakïada siÚ je na warstwie zbrojonego podkïadu przykrywajÈcego ocieplenie, ale pokrywaÊ moĝna nimi takĝe tradycyjne podïoĝa – beton, tynk cementowo-wapienny
i cementowy.
Istnieje kilka rodzajów tynków cienkowarstwowych, które róĝniÈ siÚ gïównie stopniem
paroprzepuszczalnoĂci. Mineralne i silikatowe dobrze przepuszczajÈ parÚ wodnÈ, dziÚki czemu wilgoÊ nie gromadzi siÚ w Ăcianie.
SÈ teĝ odporne na dziaïanie wody, ĝywiczne
zaĂ sÈ szczelne – ich stopieñ paroprzepuszczalnoĂci jest mniejszy, sÈ takĝe odporne na
deszcz. ParoprzepuszczalnoĂÊ to bardzo waĝna cecha przegród budowlanych – zasadÈ kostruowania kaĝdej przegrody zewnÚtrznej
jest, by liczÈc od wewnÈtrz – stosowaÊ warstwy o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym
(oporze stawianym parze wodnej przez materiaï przegrody – te o maïym oporze dyfuzyjnym okreĂla siÚ jako „oddychajÈce” – inaczej
Ăciana mogïaby byÊ zagroĝona zawilgoceniem). Na cechÚ tÚ w przypadku elewacji
warto zwróciÊ uwagÚ, gïównie wtedy, gdy
stary tynk chcemy przykryÊ nowym. JeĂli ten
pierwszy jest paroprzepuszczalny, nie powinno siÚ stosowaÊ mas ĝywicznych, aby nie
utrudniaÊ wydostawania siÚ pary wodnej ze
Ăcian na zewnÈtrz.
Uwaga! Powyĝsze zalecenie dotyczy jedynie
Ăcian ocieplonych weïnÈ lub Ăcian starych
domów bez ocieplenia; przy budynkach
ocieplonych styropianem nie ma takich
wymogów.

c
Fakturowanie powierzchni za pomocÈ: kielni
gïadkiej (a), pacy zÚbatej (b) oraz waïka (c).
Fakturowanie tynków naleĝy wykonywaÊ przed ich
wyschniÚciem

Do wykonania elewacji murowanych uĝywa siÚ cegieï:
licowych,
klinkierowych
wapienno-piaskowych (silikatów). Gdy
dom zbudowany jest w technologii trójwarstwowej – zazwyczaj warstwa zewnÚtrzna
jest jednoczeĂnie elewacjÈ; choÊ zdarza
siÚ, ĝe taka Ăciana osïonowa jest przeznaczona do tynkowania. O wyglÈdzie
elewacji murowanej w duĝej mierze decyduje zastosowane wiÈzanie cegieï.
Cegïa licowa. Ma cechy zbliĝone do cegïy peïnej. NajczÚĂciej ma wytrzymaïoĂÊ
na Ăciskanie okoïo 20 MPa i nasiÈkliwoĂÊ
(w zaleĝnoĂci od metody produkcji) w zakresie 6–9%. Cegïa licowa jest sortowana
dla wyeliminowania partii o zbyt duĝych
odchyïkach wymiarowych, niepoĝÈdanej
barwie i fakturze powierzchni licowych,
czyli wozówki i gïówki. Cegïy licowe
produkuje siÚ w kilku odcieniach oraz
fakturach – z powierzchniami licowymi
zdobionymi przez ryflowanie lub piaskowanie. Produkuje siÚ teĝ cegïy licowe
formowane rÚcznie, które nadajÈ elewacjom wyglÈd starych murów, bo majÈ
rozmaite celowe wady ksztaïtu i Ălady po
narzÚdziach.
Cegïa klinkierowa. Produkuje siÚ jÈ
z glin wysokiej jakoĂci. Jej wïaĂciwoĂci to:
bardzo maïa nasiÈkliwoĂÊ (ok. 6%), duĝa
mrozoodpornoĂÊ, wytrzymaïoĂÊ na Ăciskanie i trwaïoĂÊ. Z róĝnych glin uzyskuje siÚ wyroby o róĝnych odcieniach, dlatego
dla uzyskania jednolitego wyglÈdu elewacji zawsze powinno siÚ mieszaÊ cegïy z kilku palet.
Nadawanie nowemu budynkowi indywidualnego wyglÈdu uïatwiajÈ teĝ specjalne ksztaïtki elewacyjne, które umoĝliwiajÈ podkreĂlenie niektórych detali lub same
stanowiÈ o ksztaïcie elementów architektonicznych, takich jak kunsztownie wykonane wystÚpy muru lub gzymsy. MogÈ
to byÊ ksztaïtki o róĝnych profilach z gotowym kapinosem, zapobiegajÈcym podciekaniu wody deszczowej pod wystÚpami
murów, zwieñczenia murów czy ksztaïtki
pilastrowe.
DostÚpne sÈ takĝe cegïy zwane przegubowymi, uïatwiajÈce uzyskanie wypracowanych detali wklÚsïych i wypukïych
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fot. Nelissen-Polska

Przykïady róĝnych wiÈzañ cegieï: dzikie (a), blokowe (b), gotyckie (c), wendyjskie (d), krzyĝowe (e),
wozówkowe (f)

zaïamañ murów. Uformowanie ïagodnych krawÚdzi wÚgarków umoĝliwiÈ cegïy o gïówce zaokrÈglonej na jednym koñcu.
WïaĂnie dziÚki róĝnorodnoĂci ksztaïtek staïo siÚ moĝliwe wykonanie nawet najbardziej
wymyĂlnych detali.
Cegïy klinkierowe mogÈ byÊ perforowane,
szczelinowe oraz peïne. W murze z cegieï
perforowanych lub szczelinowych zaprawÚ
murarskÈ nakïada siÚ na tyle grubo, aby perforacja zostaïa w caïoĂci przykryta, bo inaczej do warstwy elewacyjnej ïatwo wnikaïaby woda, która zamarzajÈc w perforacjach,
moĝe rozsadzaÊ mur.
Silikaty. To cegïy z naturalnych surowców – wapna i piasku. Cegïy ïupane o wymiarach 250 × 120 × 65 mm lub 240 × 120
× 65 mm (z dwiema pïaszczyznami ïupanymi) powstajÈ w wyniku przeïamywania na
prasie standardowych cegieï silikatowych.
Faktura na przeïomie cegieï jest niepowtarzalna, dlatego elewacja wymurowana z silikatów wyglÈda jak z naturalnego kamienia.
Cegïy mïotkowane poddawane sÈ dodatkowej obróbce mechanicznej i majÈ w zwiÈzku z tym delikatniejszÈ fakturÚ. Szczególnie
ïadnie wyglÈdajÈ w murze z zagïÚbionymi
spoinami. Oprócz standardowych cegieï silikatowych produkowane sÈ takĝe cegïy poïówkowe (250 × 60 × 65 mm).

Elewacja z cegieï rÚcznie formowanych. Powierzchnia cegieï
otaczana jest odmiennymi rodzajami piasku lub barwników
– dziÚki temu przybierajÈ róĝnorodne barwy i faktury
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Wykoñczenia
cokoïów
Cokóï to dolny pas Ăciany, który jest
szczególnie naraĝony na uszkodzenia
mechaniczne, zabrudzenie i zawilgocenie. Materiaïy uĝyte do jego wykonania
powinny byÊ zatem odporne na trudne
warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Do wykañczania cokoïowej czÚĂci Ăcian zewnÚtrznych zastosowaÊ moĝna:
Pïytki klinkierowe lub silikatowe.
ImitujÈ mur z cegieï klinkierowych lub silikatowych. Pïytek klinkierowych – w przeciwieñstwie do silikatowych – nie trzeba
zabezpieczaÊ Ărodkiem hydrofobizujÈcym,
poniewaĝ sÈ nienasiÈkliwe.
Pïytki i pïyty kamienne. Na cokoïy najczÚĂciej stosuje siÚ wapienie i piaskowce, choÊ zdarzajÈ siÚ cokoïy z graParapety zewnÚtrzne stanowiÈ estetyczne
dopeïnienie elewacji; bogaty wybór materiaïów
pozwala dopasowaÊ je do kaĝdego rodzaju Ăcian

nitu i marmuru. Wapienie i piaskowce
wymagajÈ zabezpieczania Ărodkiem hydrofobizujÈcym.
Pïytki lastrykowe. SkïadajÈ siÚ
z dwóch warstw – z betonu zwykïego, stanowiÈcej konstrukcjÚ noĂnÈ, i ozdobnej
– z betonu ze szlachetnym kruszywem:
marmurowym, granitowym bÈdě bazaltowym. Pïytki lastrykowe dobrze jest zabezpieczyÊ Ărodkiem hydrofobizujÈcym.
Sztuczny kamieñ. SÈ to pïytki z betonu

fot. CRH Klinkier

z dodatkami uszlachetniajÈcymi i wypeïniaczami, dziÚki którym sÈ mrozoodpor-

Elewacja z klinkieru. Aby zachowaïa jednolitoĂÊ
i wyglÈdaïa naturalnie, cegïy trzeba dobieraÊ
z kilku palet na przemian

ne i majÈ wyglÈd kamienia naturalnego.
Okïadzina ze sztucznego kamienia wymaga spoinowania; moĝna zabezpieczyÊ jÈ

Silikaty mogÈ byÊ biaïe lub barwione
w masie. Te pierwsze moĝna malowaÊ
farbami silikonowymi, a wiÚc wykonane
z nich elewacje moĝna odnawiaÊ i caïkowicie zmieniaÊ ich wyglÈd.
DziÚki aseptycznym wïaĂciwoĂciom wapna, cegïy silikatowe sÈ odporne na korozjÚ
biologicznÈ. Równie wysoka jest ich odpornoĂÊ na korozjÚ chemicznÈ.
Kiedy i jak murowaÊ?
Elewacje z cegieï, poniewaĝ tworzÈ mur
osïonowy w Ăcianie trójwarstwowej, buduje
siÚ podobnie jak Ăciany ze zwykïych cegieï
lub pustaków ceramicznych.
Jeĝeli warstwÚ ocieplenia tworzy weïna mineralna i Ăciana wykonywana jest ze
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szczelinÈ wentylacyjnÈ, trzeba pozostawiÊ
otwory wentylacyjne. DziÚki nim dochodziÊ
bÚdzie do swobodnej wymiany powietrza
oraz osuszania izolacji i Ăciany osïonowej od
wewnÈtrz. Aby tak siÚ staïo, w spoinach poziomych na dole Ăciany i pod okapem montuje siÚ kratki wentylacyjne (mniej wiÚcej
co 1 m).
Cegïy moĝna murowaÊ i spoinowaÊ na
dwa sposoby:
jednoetapowo – stosujÈc zaprawy, które
umoĝliwiajÈ jednoczesne murowanie i spoinowanie. Spoiny wypeïnia siÚ zaprawÈ,
a nastÚpnie od strony zewnÚtrznej nadaje
im odpowiedni ksztaït.
dwuetapowo – spoinujÈc mur juĝ po jego
wyschniÚciu.

Ărodkiem hydrofobizujÈcym.
Pïytki ĝywiczne. ImitujÈ cegïÚ klinkierowÈ lub piaskowiec. SÈ cienkie – zaledwie 3-milimetrowe i elastyczne, dlatego
moĝna nimi pokrywaÊ nawet powierzchnie ïukowe i zaginaÊ je na naroĝnikach
Ăciany. Nie wymagajÈ zabepieczania Ărodkiem hydrofobizujÈcym.
Tynk mozaikowy. Zawiera drobne kruszywo Ărednicy od 0,8 do 3 mm i po uïoĝeniu przypomina tynk pïukany. Nie naleĝy
nakïadaÊ go na tynki wapienne, ciepïochronne i podïoĝa z tworzyw sztucznych.
Nie wymaga zabepieczania Ărodkiem hydrofobizujÈcym.
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fot. Grupa Silikaty

Elewacje

Elewacja z silikatów. Tak wykoñczonÈ elewacjÚ moĝna
w ïatwy sposób – przez malowanie – odnowiÊ
i tym samym zupeïnie zmieniÊ wyglÈd domu

Elewacje z cegieï powinno siÚ wykonywaÊ
przy temperaturze zewnÚtrznej powyĝej 5°C.

Pïytki elewacyjne
Wykoñczenie to moĝe nadaÊ Ăcianom taki
wyglÈd, jakby byïy wymurowane z cegieï
klinkierowych lub kamienia, choÊ pïytki sÈ
znacznie ïatwiejsze w ukïadaniu, bo cieñsze
i lĝejsze. Na elewacje stosuje siÚ pïytki
z klinkieru, gresu, silikatów i kamienia.
MajÈ dïugoĂÊ 21–29 cm, szerokoĂÊ 5–7 cm
i gruboĂÊ od 8 do 20 mm.

ZaprawÚ klejowÈ nakïada siÚ i na pïytki, i na
podïoĝe, by w ten sposób
nie dopuszczaÊ do tworzenia siÚ pod okïadzinÈ
pustych przestrzeni, które mogïaby penetrowaÊ
woda. Po dociĂniÚciu pïytek do Ăciany zaprawa caïkowicie wypeïnia przestrzeñ pod okïadzinÈ.
Uwaga! StosujÈc ten spo-

Pïytki elewacyjne z kamienia (a)
Pïyt
oraz z k
klinkieru (b)

Cokóï i fragment Ăciany powyĝej z okïadziny kamiennej.
Peïni rolÚ zarówno ochronnÈ, jak i dekoracyjnÈ

b
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fot. Kimar Pro Art
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fot. DLH Poland

Elewacja z drewna. Okap dachu domu z tak
wykoñczonymi Ăcianami powinien byÊ na tyle
szeroki, aby chroniÊ drewno przed dziaïaniem
wody deszczowej

sób podwójnego nakïadania zaprawy, trzeba
zachowaÊ gruboĂÊ warstwy klejÈcej zalecanÈ przez producenta kleju.
Bardzo waĝny jest teĝ wybór zaprawy klejowej, która musi przenosiÊ naprÚĝenia wywoïane odksztaïceniami termicznymi pïytek, a takĝe odksztaïcaniem siÚ podïoĝa,

czyli Ăcian zewnÚtrznych. Zalecane jest zatem stosowanie uelastycznionej zaprawy
klejowej przeznaczonej do prac na zewnÈtrz
budynku; musi ona teĝ byÊ mrozoodporna.
Po uïoĝeniu pïytek spoiny wypeïnia siÚ elastycznÈ zaprawÈ do spoinowania.

Elewacje na ruszcie

Jak kupowaÊ
oblicówkÚ
Aby ustaliÊ liczbÚ potrzebnych paneli lub desek na oblicówkÚ, trzeba dodaÊ powierzchnie wszystkich Ăcian, które
zamierzamy wykoñczyÊ – uwzglÚdniajÈc
przy tym wszystkie otwory. Do powstaïej
liczby najlepiej dodaÊ 10% – na ubytki.
Systemy i materiaïy elewacyjne
powinny mieÊ certyfikat lub deklaracjÚ
zgodnoĂci z aprobatÈ technicznÈ.
Warunki gwarancji nie powinny dopuszczaÊ rozbieĝnoĂci koloru miÚdzy wymienianym panelem a elewacjÈ (wymienianym w ramach gwarancji).
Panele winylowe o gruboĂci mniejszej niĝ 0,9 mm – nie nadajÈ siÚ na obudowy Ăcian.
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Elewacje na ruszcie – oblicówkÚ winylowÈ
i drewnianÈ – stosuje siÚ gïównie do wykañczania docieplanych budynków. W razie uszkodzenia jednego elementu wystarczy
wymieniÊ tylko ten uszkodzony – bez demontowania caïej elewacji.
Oblicówka winylowa, zwana sidingiem,
to najpopularniejszy materiaï do mocowania
na ruszcie. SÈ to panele barwione na róĝne
kolory, najczÚĂciej pastelowe. DïugoĂÊ paneli to od 3 do 6 m, szerokoĂÊ od 23 do 29 cm,
a gruboĂÊ od 1 do 1,2 mm; 1 m2 oblicówki
waĝy okoïo 2 kg.
Panele moĝna ukïadaÊ poziomo lub pionowo. Montaĝ najlepiej rozpoczÈÊ od duĝych
pïaszczyzn, wtedy elementy pozostaïe po
przycinaniu dïugich paneli moĝna wykorzystaÊ na maïych pïaszczyznach, na przykïad
wnÚkach czy loggiach.
Sidingu nie mocuje siÚ na sztywno, poniewaĝ znacznie siÚ rozszerza i kurczy pod
wpïywem zmian temperatury. Z tego powodu podczas montaĝu naleĝy pamiÚtaÊ o za-

Umowa
z wykonawcÈ
– niezbÚdne
ustalenia
Aby uniknÈÊ strat finansowych i nieprzyjemnych konfrontacji z wykonawcÈ
elewacji, naleĝy zabezpieczyÊ siÚ umowÈ. Powinna ona zawieraÊ podstawowe ustalenia:
1. Wyliczenie wszystkich prac, które
majÈ byÊ wykonane.
2. Precyzyjne ustalenie materiaïów,
które majÈ byÊ uĝyte.
3. Ustalenie ceny za 1 m2.
4. OkreĂlenie obowiÈzków wykonawcy. Tu powinny znaleěÊ siÚ takie czynnoĂci jak:
– wstÚpna ocena podïoĝa,
– okreĂlenie zuĝycia materiaïów,
– stosowanie siÚ do ogólnych reguï
budowania,
– wykonywanie prac wedïug wïaĂciwej technologii,
– zgïaszanie wszelkich spostrzeĝeñ
– jeĝeli zagroĝona jest jakoĂÊ wykonywanej pracy.
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Co

4–5 lat

chowaniu luzu pomiÚdzy poszczególnymi
elementami. Nie wolno takĝe przybijaÊ paneli zbyt mocno (trzeba pozostawiÊ luz miÚdzy ïebkami gwoědzi a panelami). Do prac
nie uĝywa siÚ takĝe ĝadnych klejów.
Oblicówka drewniana – zwana teĝ szalówkÈ – to okïadzina z desek. Moĝna niÈ
od góry do doïu zabudowaÊ wszystkie Ăciany, by dom wyglÈdaï jak prawdziwy wiejski
dom z drewna, lub wykoñczyÊ w ten sposób tylko fragmenty elewacji. Pod tego rodzaju elewacjÈ moĝna ukryÊ zwykïe mury
lub Ăciany zbudowane w technologii szkieletowej. Jest to równieĝ jeden z wariantów
elewacji w systemie ocieplenia Ăcian metodÈ lekkÈ suchÈ. Do wykañczania elewacji
drewnem moĝna zatrudniÊ cieĂli lub stolarzy. CzÚsto usïugÚ takÈ proponujÈ firmy zajmujÈce siÚ produkcjÈ szalówki.
Oblicówka musi byÊ przewietrzana.
MiÚdzy niÈ a ĂcianÈ lub warstwÈ ocieplajÈcÈ mogÈ siÚ bowiem zbieraÊ skropliny
pary wodnej, a wilgoÊ jest wrogiem i drewna, i murów, i materiaïu termoizolacyjnego (zwïaszcza weïny mineralnej). Przestrzeñ
wentylacyjna oddzielajÈca deski od termoizolacji lub Ăciany sprawi, ĝe wilgoÊ bÚdzie
wywiewana. Trzeba wiÚc dopilnowaÊ, aby
wykonawcy nie zapomnieli o niej podczas
wykañczania Ăcian.
Pod oblicówkÈ drewnianÈ (gdy dom ocieplony jest weïnÈ mineralnÈ) ukïada siÚ foliÚ wiatroizolacyjnÈ, która nie przepuszcza
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naleĝy odnawiaÊ drewnianÈ elewacjÚ – usunÈÊ
starÈ warstwÚ zabezpieczajÈcego lakieru
i pomalowaÊ deski od nowa

Elewacja z sidingu. Producenci oferujÈ ten materiaï w kilkunastu kolorach, ale wciÈĝ
najpopularniejszy jest biaïy. Panele, z których montowana jest elewacja, oprócz koloru mogÈ mieÊ
róĝny ksztaït: mogÈ byÊ pïaskie lub ïamane, gïadkie lub z fakturÈ imitujÈcÈ drewno

Paneli w ciemnych kolorach nie powinno siÚ
nakïadaÊ na elewacjach nasïonecznionych
– mogÈ bowiem ulegaÊ deformacji
wody, a umoĝliwia swobodne przenikanie
pary; peïni ona teĝ funkcje ochrony weïny przed wydmuchiwaniem. Osïania siÚ niÈ
Ăciany i sprawia, ĝe ewentualne skropliny
spïywajÈ po niej w dóï i wydostajÈ siÚ szczelinÈ.
Na elewacje drewniane uĝywa siÚ desek
z drewna Ăwierkowego, sosnowego, modrzewiowego lub któregoĂ z gatunków egzotycznych. MajÈ gruboĂÊ do 20 mm, szerokoĂÊ

od 94 do 150 mm, a dïugoĂÊ od 3 do 5 m.
WiÚkszoĂÊ z nich jest fabrycznie wyprofilowana, dziÚki czemu majÈ ïadny ksztaït
i moĝna je ïÈczyÊ na wpust i wypust lub zakïad (przylgÚ). Mocuje siÚ je pionowo lub
poziomo. Uwaĝa siÚ, ĝe oblicówka pionowa
jest trwalsza, gdyĝ woda deszczowa ïatwiej
po niej spïywa.
OblicówkÚ mocuje siÚ wkrÚtami do drewna do rusztu noĂnego z ïat drewnianych.

Do wykoñczenia elewacji drewnianej stosuje siÚ lakierobejcÚ, odpowiedni lakier, farbÚ
lub impregnat dekoracyjny.
aty szerokoĂci 3–5 cm do wykonania
rusztu noĂnego pod oblicówkÚ powinny byÊ
zaimpregnowane ciĂnieniowo. Zazwyczaj
ruszt zbija siÚ z dwóch wzajemnie prostopadïych warstw. JeĂli budynek tego wymaga, miÚdzy elementami rusztu umieszcza
siÚ ocieplenie. Rozstaw ïat przystosowuje siÚ
wtedy do szerokoĂci pïyt termoizolacyjnych
– tak, by pïyty te ĂciĂle wypeïniaïy pola
rusztu. Jeĝeli Ăciana nie bÚdzie ocieplana,
listwy rozmieszcza siÚ co 40–60 cm.
Ukïad warstw ïat zaleĝy od zaplanowanego ukïadu oblicówki: jeĂli bÚdzie mocowana poziomo, spodniÈ warstwÚ ïat mocuje siÚ
poziomo, a wierzchniÈ – pionowo.
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